
Pohárköszöntô
Január 4-én, szombaton került
megrendezésre a paloznaki önkor
mányzat szervezésében az Újévi
Pohárköszöntô. A „Paloznak Jö-
vôjéért” Közalapítvány és segítôi 
által szépen feldíszített terem, az
alkalomhoz illôen megterített asz-

talok várták a vendégeket és az ilyenkor már hagyo-
mányossá vált kis szerencsét hozó kitûzôt kapott min-
denki.

Az önkormányzat aprósüteménnyel és pezsgôvel kí-
nálta az eseményre érkezôket.

A Paloznaki Kórus Knut Nystedt: Laudáte – Kö-
szöntô címü mûvével fogadta a közönséget majd a köz-
ség polgármestere Czeglédy Ákos mondta el újévi jó-
kívánságait.

A köszöntô beszéd után nyíltak a pezsgôsüvegek,
mindenki koccintott mindenkivel, Boldog Új Évet kí-
vánva, majd következett az elmúlt év eseményeinek
bemutatása vetítéssel egybekötve, mindenki nagy örö-
mére.

A rendezvényen Tóthné Éva ismét szerencsesütiket
osztogatott a megjelenteknek, melyekben mindenki
megtalálhatta 2014 évre a jókívánságokkal, jótaná-
csokkal, útmutatásokkal teli gondolatokat.

A zenérôl idén is Jehoda Ferenc gondoskodott. So-
kan ropták a táncot, mindenki jól érezte magát.

Szerk.

TESTÜLETI ÜLÉS JANUÁR
A testületi ülés kezdetén a képviselôk és a jelenlévôk
egyperces néma felállással emlékeztek a január 10-én
elhunyt Léber Károlyra, aki a rendszerváltás után
Paloznak alpolgármestereként késôbb a polgárôrség
alapítójaként és vezetôjeként sokat tett a közösségért.

Czeglédy Ákos polgármester tájékoztatta a testületet
az elmúlt idôszakban tett intézkedésekrôl, majd a
2014. évi költségvetést tárgyalta elsô napirendként az
önkormányzat. A tervezet szerint 78 millió Ft-ból gaz-
dálkodhatunk, melybôl a kötelezô önkormányzati fel-
adatokra 40 millió Ft-ot, önként vállalt feladatra 4 mil-
liót, az orvosi ügyelet, közös hivatal mûködése, óvoda
fenntartására átadott pénz 13 millió Ft, egyéb támoga-
tásra, DRV, iskola, civil szerv, ösztöndíjak, rendez-
vényre 10 millió Ft. Szociális kiadásra 3 millió, beru-
házási és felhalmozási célra 5 millió Ft jut. A
költségvetés tervezete 2 millió Ft általános tartalékot is
tartalmaz. A végsô költségvetést a módosítási javasla-

tok beépítésével várhatóan a februári ülésén fogadja el
a testület. 

Jóváhagyták a kistérségi társulási szerzôdés módosí-
tását a képviselôk és késôbb új ajánlatok beérkezése
után döntenek a vízkár elhárítási terv elkészíttetésé-
rôl. Az önkormányzat elutasította a Paloznakon do-
hánykoncessziót nyert vállalkozó helyiségbérleti kérel-
mét a Faluházban lévô helyiségre. Február 6-ra tûzték
ki a képviselôk a közmeghallgatás idôpontját, valamint
egy disznó megvásárlásával és felajánlásával progra-
mok biztosításával támogatja az önkormányzat a Civil
Egyesület által szervezett hagyományos falusi disznó-
vágást. 

CzÁ

BALATONFÜREDI JÁRÁSI HIVATAL
Sajtóközlemény

Tájékoztató az ügyfélszolgálat változásáról

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Balatonfüredi 
Járási Hivatal Járási Földhivatalának ügyfélszolgálata
2014. január 13-ától – a Kormányablak kialakításának
munkálatai miatt – átmenetileg átköltözik a Balatonfüred,
Felsô köz 2. szám alatti épület másik épületszárnyába.

2014. január 13-tól az ügyfélszolgálat nem a Kos-
suth utca, hanem a Felsô köz felôli bejáraton keresztül
közelíthetô meg.

Az ideiglenesen áthelyezett ügyfélszolgálat a további-
akban megszokott nyitvatartási rend szerint tart ügyfél-
fogadást:

Ügyfélfogadási idô
Hétfô 8.00 – 13.30, 14.00 – 17.00
Kedd 8.00 – 13.30
Szerda 8.00 – 13.30
Csütörtök 8.00 – 13.30
Péntek 8.00 – 13.30

A földhivatal postacíme és telefonos elérhetôsége
nem változik:

Postacím: 8230 Balatonfüred, Felsô köz 2.
Telefon: 87/581-190
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Paloznaki
A PALOZNAKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

ADÓNK 1%-áról

Ismételten fel lehet ajánlani adónk 1%-át valamely
társadalmi szervezetnek, illetve egyháznak 
Magyar Katolikus Egyház 0011; Magyar Református
Egyház 0066; 
„Paloznak Jövôjéért” Közalapítvány 18932296-1-19;
Paloznaki Civil Egyesület 18938766-1-19.



Léber Károlyra emlékezünk
Szomorúan értesültünk róla, hogy életének 79. évében,
hosszú betegség után január 10-én elhunyt Léber Károly,
aki meghatározó szerepet játszott Paloznak életében. 
A rendszerváltás utáni elsô önkormányzatban alpolgár-
mesterként, 1992-tôl a polgárôrség vezetôjeként a köz-
rendvédelmi alapítvány elnökeként szolgálta a közösséget.
2010-ben a polgárôr egyesület tiszteletbeli elnökké
választotta. 

Karcsi bácsi Paloznakon született és életének fontos
eseményei a Balaton parthoz, Veszprém megyei beruhá-
zásokhoz kötôdnek. Mint mûszaki ember, beruházás
szervezô, mûszaki ellenôr rengeteg környékbeli beru-
házást, fejlesztést felügyelt és valósított meg. Munkája
során, láthatta felépülni a balatoni szállodákat, a Nyárfa
kemping, a Balatonfüredi kemping bôvítésében és
fejlesztésében is rész vett, csakúgy mint a víz, vagy
szennyvízhálózat fejlesztésében, építésében. Munkáját
állami és miniszteri kitüntetésekkel ismerték el. Meg-
kapta a „Keszthely városért” érdemérmet és a „Paloz-
nakért” kitüntetést. Nyugdíjasként aktív közéleti szerepet
vállalt, mint települési képviselô, alpolgármester, majd a
polgárôrség alapításában, szervezésében töltött be meg-
határozó szerepet. Közel két évtizeden keresztül volt 
a paloznaki polgárôrök vezetôje, tagja volt a megyei
elnökségnek. Munkáját a „Polgárôr Érdemérem” bronz,
majd 2005-ben arany fokozatával ismerték el.

Sokan emlékeznek rá, ahogy reggel kávéját kavargatva
ült az Akác vendéglôben, vagy az esti ultipartik részt-
vevôjeként, nem csak a lapot osztva, adta tanácsait a
körülötte ülôknek.

Fájó szívvel búcsúzunk.
CzÁ

Borklub Hírek
A Borklub évzáró foglalkozását 2013. december 13-án,
17 órakor a veszprémi Gizella Hotelban tartotta meg. 
A résztvevôk száma a meghívott vendégekkel együtt 48 fô
volt. A rendezvényen a badacsonyi Borbély Családi 
Pincészet borai kerültek bemutatásra. Borbély Tamás, 
a család ifjú borásza tájékoztatást adott pincészetük
tevékenységérôl, és az általuk elôállított borokat is bemu-
tatta.

Ezek kóstolási sorrendben a következôk voltak: Rosé
bor 2013-as, Badacsonyi Szürkebarát 2011-es, Badacso-
nyi Olaszrizling 2012-es, Badacsonyi Olaszrizling „ka-
rós” 2011-es, Badacsonyi Kéknyelû 2012-es és késôi szü-
retelésû Szürkebarát 2011-es.

A kiváló borok után disznótoros vacsorát fogyasztot-
tunk és mellé Olma Frigyes klubtagunk 2013-as Olaszriz-
ling borát kóstolhattuk meg.

Englert Dezsô
Borklub vezetôje
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ADÓ 1%-a

A Paloznaki Civil Egyesület tevékenysége során sokfé-
le kulturális, közösségi program szervezésével járult
hozzá a Paloznakon élô és településünkhöz kötôdô
emberek életének a gazdagításához. Kérjük Önöket,
hogy segítsék az egyesület további munkáját, és a 2013.
évi jövedelmük után fizetendô adójuk 1%-át ajánlják
fel az egyesület részére!

Adószám: 18938766-1-19
 

A „Paloznak Jövôjéért” Közalapítvány
és a Család szeretettel vár minden kedves érdeklôdôt 

Wrhovina Péter:
Egy paloznaki az Újvilágban,

avagy a
„Darién ôserdôtôl V. Károly Európájáig”

c. vetítéses élménybeszámoló teaestre

2014. február 22-én, szombaton
18 órára

a Faluház nagytermébe.

1513-ban Vasco Núñez de Balboa spanyol konkvisz-
tádor elsô európaiként megpillantotta a Csendes-
óceánt. A felfedezés 500. évfordulója alkalmából 225
diák 50 országból újrajárta a hódító útját Európától
Panamáig a Ruta Quetzal expedíció keretében. Ma-
gyarországot Wrhovina Péter képviselte…

MESEKLUB
vár a Könyvtárban (Paloznak, Fô u. 2.).

Meseolvasás, mesemondás, 
játszóház gyerekeknek és szüleiknek.

Idôpontok:

Február 8., szombat 10–12 óráig
Készüljünk a Farsangra álarcokkal, díszekkel, mesékkel

Február 22., szombat 10–12 óráig
Szeretettel vár a Könyvtár

minden érdeklôdôt!
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Január a paloznaki konyhában
Vége az ünnepeknek, már a karácsonyfától is illik meg-
válni, mert nem a farsangolás dísze (majd eljön a decem-
ber és akkor élvezhetjük ismét).

Enni most is kell, ha nem is ünnepit, de lehetôleg fino-
mat. Most nem hajt a „tatár”, fôzzünk ráérôsen, ehhez
ajánlok két receptet.

Mustáros marhasült makarónival 
(vagy valamelyik kedvenc tésztával)

1 kg marhahúsból levest fôzünk (a legjobb a nyakból,
vagy lehártyázott lábszárból).

A fôtt húst felszeljük és olívaolajon egyenként mindegyik
oldalát megpirítjuk. 2 nagy fej hagymát felaprítunk, olíva-
olajban barnára sütjük. A húslevesbôl egy nagy csészényit
kiveszünk, összeforraljuk 2 dl tejszínnel és 6 evôkanál mus-

tárral. Az egészet a húsra öntjük, majd rászórjuk a sült
hagymát. Kifôzzük közben a tésztát és tálalhatunk.

Tészta (spagetti) UGO TOGNAZZI-tól

Hozzávalók: ½ kg vékony spagetti (6 fôre), 1 pohár tej-
szín, 3 egész tojás + 3 tojássárgája, 25 dkg baconszalon-
na, 15 dkg parmezánsajt reszelve, 5 dkg vaj, ½ kávéska-
nál Erôs Pista, brandy, vagy konyak.

Készítés: A tojásokat, tojássárgákat felverjük, hozzá-
adjuk a tejszínt, sót és borsot. A kifôzött spagettit 5 dkg
vajba forgatjuk. A szalonnát csíkokra vágjuk és ropogós-
ra sütjük, majd a tésztára tesszük. Végül a tésztára önt-
jük a tejszínes tojást és magas tûzön összesütjük (2-3
perc). Végezetül 1 kupica konyakkal megöntözzük. Ma-
dársaláta, vagy jégsaláta illik hozzá.

Erre mondják az unokahúgaim: NYAMI!
Jó étvágyat! Rajnai Magdi

Legyen Ön is a vendégünk!
a 9. alkalommal megrendezett

hagyományos falusi disznóvágáson
Paloznakon a Tájház udvarán 
2014. január 25-én, szombaton

Program 7.30h-tól 18h-ig:
– Disznóperzselés, bontás, az orjára vágás
– Fogópálinka, forralt bor, zsíros kenyér, kocsonya, tea
– Kolbásztöltés, pecsenyesütés
– Pecsenyekóstoló párolt káposztával, közben „Jó ebédhez szól a nóta”
– Kolbászkóstoló, hurkatöltés kb. 13 órakor
– Orjaleves, hurkakóstoló kb. 15 órakor
– A fûtött rendezvénysátorban 10 órától népdalkörök bemutatkozása, 
– szórakoztató zene, 14.30-tól Sonny and the Wild Cow rockabilly koncert, 16h-tól Retro DJ- DJ Luna

Kísérô programok 10 órától:
– „Borkóstolás az alapoktól”, borbemutató 10h-kor a Faluház nagytermében
– borfelismerô verseny, kolbásztöltô verseny, Panoráma Tor-túra (Indulás csapatonként a Tájház udvaráról)
– Tombolasorsolás 16h-kor (kisorsolásra kerül 3 disznótoros vacsoracsomag!)
– „Koccint-Csunk-Csak!” kancsó- és pohárkiállítás a „Paloznak Jövôjéért” Közalapítvány szervezésével 

a Faluház nagytermében 11h -tól
– Gyermekeknek kézmûves foglalkozás, filmvetítés, játszósarok gyermekfelügyelettel 10 órától 16 óráig 

a Szent József Házban

A Paloznaki Civil Egyesület és a település önkormányzata egy étel kóstolójegyet 50 %-os kedvezménnyel 
(+meglepetés) biztosít az egyesület tagjai és Paloznak állandó lakosai részére.
(A kóstolóra a kedvezményt a helyszínen személyesen lehet igénybe venni!) 

Szeretettel vár minden érdeklôdôt
a Paloznaki Civil Egyesület!

Támogatóink: Paloznak Község Önkormányzata és a
„Paloznak Jövôjéért” Közalapítvány
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HÍRDETÉS
� Autó Perger Suzuki Márkaszervíz. Szalonunkban megta-

lálja a Suzuki teljes típusválasztékát. Szervizünkben nagy
gyakorlattal rendelkezô munkatársak várják Önöket. Autó-
szerelés, javítás, mûszaki vizsgára való felkészítés és vizsgáz-
tatás. Környezetvédelmi mérés és zöldkártya kiadása, eredeti-
ség vizsgálat, légkonditöltés, gumiszerelés. Csopak, Kossuth u.
101. Tel. / fax: 87/ 446-944, 87/ 446-084.
Web: www.suzukiperger.hu, e-mail: pergerv@t-online.hu

� Ügyvédi iroda Csopakon. 8229 Csopak, Sport utca 18. tel:
06-20-3 277-772, e-mail: ugyved@dr.com, www.koczkasdr.hu.
Tanácsadás mellett teljes körû ügyvédi szolgáltatás, képviselet,
Dr. Koczkás Sándor ügyvéd

� Ingatlan Rajnai. Ingatlan adás-vétele, bérbe adása! 
Balatonfüred - Csopak - Paloznak - Lovas - Alsóörs térségébôl
várom eladási - vételi szándékát. Fizetni csak a sikeres lebo-
nyolítás után kell! Egy hívást megér! Telefon: 06-20-991-
6842. Honlap: www.rajnaia.hu

� Jásdi Pince. Csopak és Paloznak határán épült majd
200 éve a klasszicista Ranolder, ma Jásdi Pince. A 2000. év
legszebb pincéje címet kapta a Balaton-felvidéki Nemzeti
Parktól. Ranolder püspök 18 fôs körpanorámás borkósto-
lójában bejelentkezésre fogadunk látogatókat. Nyitva: hét-
fô-szombat. Pincelátogatás, palackos bor eladás. Jásdi Ist-
ván 2001. 2002. 2003. 2006. évben elnyerte az „év
borosgazda” címet. 2005-ben a csopaki borvidék legjobb
pincészete, 2004-ben, 2005-ben és 2006-ban az év 12 leg-
népszerûbb pincészete közé válogatták Magyarországon. 
Csopak, Arany János u. 2. Tel./ fax: 87/446-452, web:
www.jasdipince.hu, e-mail: jasdipince@t-online.hu

� Milek Vasipari Bt. Kerítések, kapuk, kovácsolt díszrá-
csok, épületlakatos munkák, fémbútorok. Elérhetôségek:
5700 Gyula, Budai Nagy Antal u. 15. Tel.: 20/244-0837, e-
mail: milekbt@freemail.hu 

� Bérgép-kölcsönzô Alsóörs. 8226 Alsóörs Gárdonyi
G. u. 6. Tel: 20/447-1200. Kisgép, Utánfutó, Takarítógép bér-
beadás. Földmunkagépek kezelôvel, beton újrahasznosítás.
Web: www.bergepkolcsonzo.hu E-mail: info@bergepkolcsonzo.hu
Árak, Árlista, mûszaki információk tekintetében keresse
WEB oldalunkat, vagy hívjon bizalommal!

� Frizura Szalon Mikrokamerás hajvizsgálat, Hajgyógyászat,
Gyógynövényes fejbôrkezelés. Férfi – nôi – gyermek fodrászat.
Megújult környezetben várom kedves vendégeimet, Paloznak
Zrínyi utca 3. szám alatt. Bejelentkezés +36-70-433-1856

� Rezgô Kft. Kovácsoltvas, kapuk, kerítések, korlátok, va-
gyonvédelmi és díszrácsok készítése. Bútorok, lakberendezési
tárgyak és egyéb kiegészítôk gyártása. A felületkezelés lehet
festett, patinázott és tüzihorganyzott a megrendelô igényei
szerint. Keressen bennünket a 71-es és 73-as út keresztezô-
désénél, ahol bemutatótermünkben választhat igényei sze-
rint. Csopak, Falukertje u. 2. Tel./fax: 87/555-073, 87/555-
074, 30/9571-585, 30/2373-664, e-mail: rezgo@rezgokft.hu

� Négy Évszak Gazdabolt Növényvédô szerek, mûtrá-
gyák, vetômagok, virágföldek, virágpalánták, kerti szerszá-
mok, öntözéstechnika, kötözôszerek, hobbi-állat eledelek.
Nyitva tartás: hétfô-péntek: 8-16 óráig, szombat: 8-12 óráig. 
Elérhetôség: Alsóörs, Endrôdi u. 1. Tel: 06-20/473-0169. 
E-mail: balogh-juci@freemail.hu

KEREKEDI CSÁRDA 
Csopak 71-es fôút, ott ahol a babák állnak!

Egész évben várjuk vendégeinket neves pincészetek borai-
val, szolid árakkal, házias ételekkel. Üdülési csekk, ticket
restaurant, chéque déjeuner és Sodexho elfogadóhely, vala-
mint hitelkártyás fizetési lehetôség. Kerthelyiség, borospin-
ce, látványkonyha, gyerekeknek játszótér. Baráti, családi
összejövetelek, osztálytalálkozók helyszíne. 

Tel./Fax.: 87/ 705-842 és 30/ 994-1921,
web: http://www.csopak.hu/index.php?option=com
content&view=article&id=34&Itemid=200038,

e-mail: toth.sandor19@chello.hu

A Balaton Riviera Turisztikai Egyesület együttmûködés
céljából továbbra is várja Alsóörs-Csopak - Felsôörs - 

Lovas - Paloznak területérôl szálláskiadók, vendéglátók és 
egyéb szolgáltatásokat végzôk jelentkezését.

Információ: Keresztes Éva tel: 06-70-371-8501

Orange Cafe, Pizzéria.
Pizzák, koktélok és minden, amit akartok!

Egész évben várjuk vendégeinket olasz, kemencében sütött
pizzákkal és más meleg ételekkel, hideg koktélokkal.

Mediterrán hangulat, hangulatos kerthelyiség, hajnalig
szórakozás. Gyertek el hozzánk!

Ingyenes pizzakiszállítás! Üdülési csekk, ticket restaurant,
chéque déjeuner és Sodexho elfogadóhely. Cím: Csopak,

Gyöngyvirág u. 1.; Tel: 87/ 788-179 és 30/ 994-1921.

Paloznaki Hírmondó
A Paloznaki Önkormányzat lapja. 

Szerkesztô és felelôs kiadó: Sári Annamária. 
Tipográfia: Kováts Imre. 

Sokszorosítja a polgármesteri hivatal. 
Megjelenik havonta.

Könyvelés felelôsségvállalással: Teljes körû könyvelés,
bérszámfejtés, cégalapítás ügyvédi háttérrel! 

Hatóságok elôtti képviselet. 
www.dual-book.hu e-mail.dual.book@gmail.com

Tel:20/310-7241 87/447-035
Cím: 8228 Lovas, Balatoni út 8.

KÖZMEGHALLGATÁS
Február 6-án, csütörtökön 18 órától Közmeghallga-
tást tartunk a Faluház nagytermében, melyre min-
den érdeklôdôt szeretettel várunk.


